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Oferta regular de ensino: um conceito em Oferta regular de ensino: um conceito em 
busca de interpretação sistemáticabusca de interpretação sistemática

Oferta regular de ensino (art. 208, §§2º e 3º) pressupõe 
não só :

1) Garantir acesso e permanência na escola;

2) Recensear os educandos na educação básica 
obrigatória, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos 
pais ou responsáveis, pela frequência à escola;

mas também:

3) Cumprir os princípios inscritos no art. 206 da CR/1988, 
notadamente os de ordem operacional definidos nos 
incisos IV a VIII (gratuidade, valorização funcional, 
gestão democrática, padrão de qualidade e piso 
remuneratório) e as metas e estratégias do PNE, na 
forma do art. 214, também da Constituição.



Gasto mínimo em educação e Gasto mínimo em educação e 
dever de garantia de padrão de qualidade: dever de garantia de padrão de qualidade: 
o § 3º do art. 212 da Constituição de 1988o § 3º do art. 212 da Constituição de 1988

“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. [...]

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará 
prioridade ao atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, no que se refere a 
universalização, garantia de padrão de garantia de padrão de 
qualidade qualidade e equidade, nos termos do plano 
nacional de educação. [...]”



Responsabilidade educacional: Responsabilidade educacional: 
em busca de um conceito para fixação do seu em busca de um conceito para fixação do seu 

regime jurídicoregime jurídico
No Substitutivo apresentado pela Comissão Especial ao Projeto 
de Lei 7.420/2006, em 29/10/2015, que se encontra disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinteg
ra;jsessionid=B512C13C9A9ABF500736CD6773B58EDC.proposicoe
sWeb1?codteor=1406632&filename=Parecer-PL742006-29-10-201
5
  (acesso em 14/11/2015), temos a seguinte proposta de 
aproximação:

“Por responsabilidade educacional 
entende-se o dever dos gestores 
públicos dos entes federados em 
assegurar as condições necessárias 
para garantia, sem retrocessossem retrocessos, do 
direito à educação básica, seu 
financiamento e o cumprimento de 
metas que promovam o avanço da 
sua qualidade.”

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B512C13C9A9ABF500736CD6773B58EDC.proposicoesWeb1?codteor=1406632&filename=Parecer-PL742006-29-10-2015
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B512C13C9A9ABF500736CD6773B58EDC.proposicoesWeb1?codteor=1406632&filename=Parecer-PL742006-29-10-2015
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B512C13C9A9ABF500736CD6773B58EDC.proposicoesWeb1?codteor=1406632&filename=Parecer-PL742006-29-10-2015
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B512C13C9A9ABF500736CD6773B58EDC.proposicoesWeb1?codteor=1406632&filename=Parecer-PL742006-29-10-2015


Proposta de responsabilização em debate no Proposta de responsabilização em debate no 
Congresso e caráter vinculante do Congresso e caráter vinculante do 

planejamentoplanejamento
“Art. 5º A responsabilização pelo cumprimento das metas 
definidas no Plano Nacional de Educação em vigência, no 
âmbito das responsabilidades de atuação prioritária de 
cada ente federado em matéria educacional, será 
proporcional à relação entre o tempo de mandato do 
chefe do Poder Executivo e o tempo total previsto para 
atingimento das metas. 

Parágrafo único. Caberá aos gestores estaduais, 
municipais e do Distrito Federal a criação de mecanismos 
específicos para o acompanhamento das metas locais 
do PNE, de acordo com os respectivos planos de 
educação, e a adoção das medidas governamentais 
indispensáveis ao alcance das metas previstas.”



Retrocesso injustificado como improbidade Retrocesso injustificado como improbidade 
administrativaadministrativa

“Art. 6º O retrocesso INJUSTIFICADO na qualidade da 
rede de educação básica, decorrente da falta de 
cumprimento dos requisitos de padrão de 
qualidade definidos na legislação, ensejará a 
aplicação do disposto no art. 7º desta lei. 

[...]

Art. 7º A constatação de retrocesso injustificado, nos 
termos referidos no art. 6º desta Lei, caracteriza ato de 
improbidade administrativa, aplicando-se o disposto no 
art.12, III, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.”



Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos 
direitos fundamentais no orçamento públicodireitos fundamentais no orçamento público

“[...] a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de 
concretização - depende, em grande medida, de um inescapável 
vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias 
do Estadodo Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se 
poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, 
a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - 
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou 
político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o 
ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e 
de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 
pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de 
existência. [continua]



Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos Legado da ADPF 45: primazia do custeio dos 
direitos fundamentais no orçamento públicodireitos fundamentais no orçamento público

“[...] Cumpre advertir, desse modo, que a 
cláusula da "reserva do possível" - 
ressalvada a ocorrência de justo motivo 
objetivamente aferível - não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente 
quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificaçãonulificação ou, até 
mesmo, aniquilaçãoaniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um 
sentido de essencial fundamentalidade.” 



Conteúdo material do gasto mínimo em educação: Conteúdo material do gasto mínimo em educação: 
atendimento às obrigações de fazer e progressividade atendimento às obrigações de fazer e progressividade 

planejada no curso da política públicaplanejada no curso da política pública

O conteúdo substantivo do mínimo existencial para o mínimo existencial para o 
direito à educaçãodireito à educação reside no conjunto das metas, 
estratégias e diretrizes do PNE, amparadas que estão 
nos princípios do art. 206,  nas garantias do art. 208 e 
no dever de planejamento do art. 214 da CR/1988. 

Em face de tais obrigações legais de fazer, não há 
discricionariedade no intervalo entre as fronteiras das 
despesas admitidas e das vedadas no cômputo dos 
porcentuais que balizam o financiamento da educação. 
As metas e estratégias do PNE delimitam as finalidades 
substantivas que o gasto educacional deve perseguir.



Conteúdo material do gasto mínimo em educação: Conteúdo material do gasto mínimo em educação: 
atendimento às obrigações de fazer e progressividade atendimento às obrigações de fazer e progressividade 

planejada no curso da política públicaplanejada no curso da política pública

Os arts. 70 e 71 da LDB arts. 70 e 71 da LDB, conjugados com os arts. os arts. 
21 a 23 da Lei 11.494/2007, 21 a 23 da Lei 11.494/2007, não são meras zonas não são meras zonas 
de certeza positiva e negativade certeza positiva e negativa..

São nortes que, ao lado do conteúdo material do ao lado do conteúdo material do 
PNEPNE, mitigam as dubiedades do intervalo entre as 
fronteiras da escolha político-administrativa.

O art. 212 da CR/1988 e o art. 60 do ADCT não 
podem ser lidos isoladamente, como se o regime 
constitucional de financiamento mínimo da educação 
não tivesse conteúdo substantivosubstantivo e finalidadesfinalidades a 
cumprir
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Obrigada!

egraziane@tce.sp.gov.br

http://www.financiamentodosdireitosfundamentais.com/
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